
ی بیکاری ی بیکاری چیست؟ و چگونه برای برقراری مستمری بیمهبیمه
 اقدام کنیم؟

 یکاری تعریف بیمه ب

. ارائه کندکارگران به در صورت بیکاری غیرارادی  ، از جمله خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی بایدیمه بیکاریب

متعهد به پرداخت آن شده و به نظر می رسد که یکی از  وقی است که سازمان تامین اجتماعیاز حق بیکاریی مقرری بیمه

 های بیمه اجباری به نسبت اختیاری، همین مقرری بیکاری باشد.ترین فایدهمهم

باشید که دریافت  دریافت بیمه بیکاری منوط به رعایت ضوابطی است که در این نوشته به آن اشاره می کنیم. توجه داشته

این نوع خدمات از سازمان تامین اجتماعی، ربطی به این که شما در داخل یا خارج از کشور برای کارفرمای خصوصی 

مشغول به کار باشید، ندارد. مهم آن است که مشمول شرایط و ضوابط دریافت این مقرری بوده و در اسرع وقت، برای 

 دریافت آن اقدام کنید.

 بیمه بیکاری به چه کارگرانی تعلق می گیرد؟

 ای است که به کارگری که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد، تعلق می گیرد. یمه بیکاری بیمهب

 کارگرانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی محل کارشان بیکار شده اند. .1

 ت و کارفرما آنان را اخراج می کند.کارگرانی که هنوز قراردادشان تمام نشده اس .2

 کارگرانی که بر اثر  حوادثی چون سیل، زلزله، جنگ یا آتش سوزی بیکار شوند.  .3

 کارگران فصلی فقط اگر در زمان فصل کار اخراج شوند و بیکاری آنها غیر عمد تشخیص داده شود . .4

 عمدی بیکار شده است.در تمامی موارد ذکر شده کارگر بدون میل و اراده یعنی به صورت غیر 

های الزم به ذکر است طبق قانون بیمه بیکاری ، کارگرانی که به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه

انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج شده باشند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود. )البته در موارد زیادی 

ارفرما کارگران را در شرایط نامساعدی قرار می دهد و به سمتی می برد که نهایتا کارگران خودشان دیده شده است که ک

یا ادعاهای “ ایباعث بی انضباطی در محل کار شده”مجبور به ترک کار شوند و اگر کارگر نرود کارفرما نهایتا با این ادعا که 

کارگر می تواند شکایت کند که بر اثر فشارهای کارفرما بی  مشابه، اقدام به اخراج کارگر می کند. در چنین شرایطی



انضباطی صورت می گرفته است و نیت کارفرما تالش برای ترک کار از سمت کارگر بوده است که اگر این اثبات شود مشمول 

 قانون بیمه بیکاری می شود.(

یندگان سازمان تأمین اجتماعی و اداره تشخیص عمدی بودن یا غیرعمد بودن بیکاری، برعهده کمیته ای متشکل از نما

 کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.

 بیمه بیکاری به چه کارگرانی تعلق نمی گیرد؟

 ی تامین اجتماعی نیستها بیمهی آنافرادی که بیمه .1

 ی کشورهای خارجی هستند و ملیت آنها ایرانی نیستافرادی که تبعه .2

 ی کلیبازنشسته و یا از کارافتادهکارگران مستمری بگیر  .3

 ماه کمتر باشد ۶اش از ی پرداخت بیمهکارگری که سابقه .4

 کنداش را پرداخت میشدگان اختیاری هستند یعنی فرد خودش بیمهافرادی که بیمه .5

 افرادی که صاحب حرفه یا شغل آزادند .6

 مدارک الزم برای دریافت بیمه بیکاری

 کار یا رأی صادرشده اصل و کپی قرارداد یک سال آخر .1

 قطعه( ۴عکس سه در چهار جدید ) .2

 اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی .3

 اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه .4

 اصل و کپی کارت ملی .5

 اصل و کپی گواهی کار از شرکت .6

 اصل و کپی کارت پایان خدمت )فقط برای کارگران مرد( .7

 کپی صفحه اول دفترچه بیمه .8

 نکات

امکان دارد در شهرهای مختلف به یک یا دو مدرک بیشتر نیاز باشد، مثال در یک شهرستان امکان دارد که کارت 

بیکاری باید از کاریابی دریافت کرد، در نتیجه قبل از هر چیزی به محض اینکه کارگر بیکار شد )در صورت اتمام کار 



مراجعه نماید تا روند گرفتن بیمه بیکاری طبق ضوابط آن یا در صورت اخراج( باید به اداره کار محل اشتغال خود 

 شهرستان برایش توضیح داده شود.

 

  اگر گرفتن بیمه بیکاری بر اساس تمام شدن قرارداد باشد، ) کارگر قراردادش تمام شده باشد و کارفرما

اید کارفرما را متقاعد عنوان کند که نیازی به حضور او ندارد و کارگر بخواهد برای بیمه بیکاری اقدام کند(ب

کند که نامه ی عدم نیاز به او بدهد و همچنین به او یاداور شود که دادن این نامه هیچ ضرری به او نمی 

 رساند .

 

 :نیازی به حضور شما در این …. ر نامه عدم نیاز کارفرما بایستی ذکر شود که از تاریخ د نکته بسیار مهم

یک روز بعد از تاریخ قرارداد و آخرین روز ذکر شده در لیست بیمه  شرکت نمی باشد. الزم است تاریخ فوق

نیازی به حضور  ۱/۱۱/۹۷قرارداد دارید در نامه قید شود از تاریخ  ۳۰/۱۰/۹۷باشد. به عنوان مثال اگر تا 

 . (باشد نمی مجموعه این در شما

 

 گردد که در این صورت  کارگر باید به  امکان دارد که کارگر در حالی که قراردادش تمام نشده است از کار اخراج

اداره ی کار برود و شکایت خود را عنوان نماید .قابل ذکر است حضور در اداره کار و عنوان کردن اخراج شدن خود 

 نشانی از اعالم بیکاری است.

 گر پایان کارفرما موظف است که تا روزی که کارگر مشغول به کار بوده است بیمه اش را پرداخت نماید. یعنی ا

 قرارداد به اتمام می رسد تنها تا پایان دی ماه لیست رد شود نه کمتر و نه بیشتر. ۹۷دی ماه 

 

 برای دریافت بیمه بیکاری باید چه راهی را رفت؟

 اولین اقدام رفتن به کاریابی یا اداره کار محل اشتغال خود می باشد.

به بخش خصوصی واگذار نماید اقدام برای بیمه بیکاری در چند  با توجه به اینکه دولت قصد دارد امور غیرحاکمیتی را

واگذار شده که  (خصوصی )کاریابی های مربوطه به صورت آزمایشی به بخش استان )تهران/سمنان/البرز/قزوین و ....(



ین مراحل را خود پول دریافت می کنند تا ا ،از کارگر مستحق بیمه بیکاری یدر ازای انجام این کارها  و حتا مشاوره ساده

 ی کار مربوطه مراجعه کرد.ها همچنان باید به ادارهز استانولی در بسیاری ا .انجام دهند

 روزه ۳۰الزام 

به هر دلیلی  اگرکه  این است،ضرورت دارد بیکاری  یبیمه یمقرری ماهانه ترین مواردی که برای برقرار شدنیکی از مهم

استان محل ی کار و در اختیار اداره دیی عدم نیاز از کارفرما دریافت کن، نامهشده ایدت غیر ارادی از کار اخراج به صور

 د.یاشتغال )نه محل سکونت( و یا کاریابی قرار ده

، نباید بیش و یا کاریابی از زمان عدم اشتغال در کارگاه تا تسلیم نامه ممهور به مهر کارفرما به ادارات کار و تامین اجتماعی

زمانی رعایت نشود، شانس دریافت مقرری کاهش یافته و باید دالیل مستند و مستدل خود  یبگذرد. اگر این بازهروز  ۳۰از 

ی کار، فراموش نکنید که مدارک الزم . در هنگام مراجعه به ادارهرا برای توجیه و ترغیب کارشناسان این دو اداره، ارائه کنید

 به همراه د
ً
 اشته باشید.)که در باال ذکر شد( را حتما

شایان ذکر است، ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از 

 شود. کارافتادگی و فوت محسوب می

 چگونگی محاسبه مبلغ پرداختی بیمه بیکاری

متوسط مزد  روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل یا متکفل  درصد ۵۵میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکاری معادل 

در هر  حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. درصد ۱۰نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هریک از آنها به میزان  ۴، تا حداکثر 

متوسط مزد یا  درصد ۸۰ کمتر و از قل دستمزد تعیین شده ی وزارت کارحال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حد ا

که، اگر بیمه ای که برای کارگر واریز شود بیمه ی کارگر ساده باشد مقرری دریافتی برابر نخالصه آحقوق وی بیشتر باشد .

پایه حقوق تعیین شده از وزارت کار )بدون منظور کردن حق مسکن و خواربار( می باشد و چنانچه به عنوان کارگر ماهر 

 درصد متوسط مزد روزانه او می باشد. ۸۰ بیمه رد شده باشد

بخشی از دستمزد خوِد کارگر است که در سالهای اشتغال به حساب تامین اجتماعی واریز شده تا « بیمه بیکاری»مقرری 

مند شود؛ پس مقرری بیمه بیکاری، پرداخت از جیب خود در زمان بیکاری، پیری یا از کارافتادگی بتواند از مزایای آن بهره

 ارگر به کارگر است.ک

 

 



 مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری ، به جز در مواردی خاص به سابقه  .وز اول بیکاری قابل پرداخت استمقرری بیکاری از ر 

ماه ذکر  6 ی بیکاریی کار الزم برای دریافت بیمهسابقه حداقل ،در قانون بیمه بیکاری پرداخت حق بیمه بستگی دارد.

ی کار ی بیکاری به کارگرانی با سابقهدر پرداخت بیمهشده است ولی مشاهده شده است که سازمان تامین اجتماعی 

 .تراشی کرده استسال هم مانعماه و کمتر از یک 6بیشتر از 

 

سال حق ۱۰سابقه پرداخت  و دارند باالتر یا سال۵۵ بیکارشدن زمان در که بیکاری قانون مشمول مسن افراد استثناء:

 توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند.بیمه دارند، می

 شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری

 ی بیکاری بعد از شروع پرداخت متوقف خواهد شد؟در چه شرایطی مقرری بیمه

 شود ودر کارگاه دیگری مشغول به کار  فرد اگر .کار شود و بیمه برایش واریز شود فرد بیمه شده، مجدد مشغول به .1

وی  ی بیکاریبیمهمقرری اشتغال مجدد این فرد از طریق گزارش بازرسی بیمه یا به طرق دیگر مشخص گردد، 

 قطع خواهد شد

دهد خودداری وزی که کاریابی به او پیشنهاد میبیکار، از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آم یفرد بیمه شده .2

 وی قطع خواهد شد. یها شرکت نکند، مقرری بیمهه فرد بدون عذر موجه در این دورهدر صورتی ک کند.



بیکار، از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه که کاریابی به او پیشنهاد می دهد خودداری  یفرد بیمه شده .3

هاد شود که همانند شغل پیشین در صورتی که طی مدت بیکاری فرد، از سوی اداره کار شغلی به او پیشن کند.

 فرد یا مشابه آن باشد و فرد از اشتغال به این شغل اجتناب کند، مقرری بیمه وی قطع خواهد شد

چنانچه فرد در حین  .باشد کلی کارافتادگی از یا مستمری بازنشستگی بیکار، مشمول استفاده از یفرد بیمه شده .4

بیکاری قطع  یمقرری  بیمه ،گردد او که باعث از کار افتادگی ای شوددریافت بیمه بیکاری دچار حادثه یا بیماری

اب ریافت مقرری بیمه بیکاری به حد نصهمچنین اگر فرد در حین د از کارافتادگی به او تعلق می گیرد. یو بیمه

 مقرری بیمه بیکاری قطع و بیمه بازنشستگی به او تعلق می گیرد. ،سن  بازنشستگی برسد

 برگردد. ی خودفرد بیمه شده، با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار اولیه .5

 .)بر اساس جدول باال( خاتمه یابد به بیمه شدهمدت زمان تعیین شده برای پرداخت مقرری  .6

وی قطع خواهد شد و در صورت  یدر صورتی که بیمه شده فوت گردد، مستمری بیمه فرد بیمه شده فوت کند.  .7

ه بازماندگان پرداخت خواهد مستمری پس از فوت ب یوجود افراد تحت تکفل و رعایت سایر مسائل قانونی، بیمه

 شد

 عدم حضور در ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور ثبت اثرانگشت و حضور و غیاب الکترونیکی. .8

، به صورت ارادی و با تبانی با کارفرما، خواستار دریافت کارگراگر در فرآیند پرداخت مقرری ، مشخص شود که  .9

 طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی با کارگر برخورد می شود. ی بیکاری شده است،بیمهمقرری 

 لواسواالت متد

شوند در پایان هر سال، پاداش ی بیکاری تشخیص داده میواجد شرایط دریافت مقرری بیمهآیا کارگرانی که  .1

 ها تعلق می گیرد؟نیز به آن)عیدی( 

  دریافت بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.خیر، هیچ گونه عیدی و پاداش به مقرری بگیران در طول دوره 

باید کاری ازدواج نماید آیا مدت استحقاق وی نیز افزایش میهنگام استفاده از مقرری بیمه بی چنانچه کارگری .2

 مبلغ مقرری تغییر میکند؟
ً
 یا صرفا

بیکاری در  یمقرری بیمهنامه اجرایی شرایط بیمه بیکاری، در صورتی که در طول مدت دریافت آئین 14به استناد ماده 

قانون  7ماده « ب»، میزان و مدت استحقاق مقرری وی طبق مقررات بند یراتی حاصل شودتعداد افراد تحت تکفل تغی

  محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 توان نسبت به تمدید دفترچه تامین اجتماعی اقدام کرد؟ر زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری، میآیا د .3

http://blog.noyansys.ir/2018/10/07/هر-آنچه-که-درباره-بیمه-مستمری-باید-بد/
http://blog.noyansys.ir/2018/10/07/هر-آنچه-که-درباره-بیمه-مستمری-باید-بد/


ه تامین اجتماعی گر، لیست رد می کرده میتوان دفترچمراجعه به همان شعبه تامین اجتماعی که کارفرما برای کار بله.  با 

 را تمدید کرد

قابل کشت و یا مستغالت مانند مغازه و... می تواند از مصادیق اشتغال مجدد محسوب  زراعیآیا داشتن زمین  .4

  شود یا خیر؟

و یا موارد مشابه در صورت پی بردن به این موضوع از سمت اداره کار، مقرری کارگر  زراعیدر صورت اشتغال کارگر در زمین 

اما صرف داشتن زمین زراعی و یا تمکن مالی و داشتن سرمایه و مستغالت منجر به  .گرددعلت اشتغال مجدد قطع میبه 

  گردد.قطع مقرری نمی

  کاری استفاده نمود؟ی بیرری بیمهیک بار می توان از مق آیا در طول دوران اشتغال فقط .5

با توجه به سوابق پرداخت ( قانون بیمه بیکاری 7ماده )مطابق  ی که در باال آمدبیکاری طبق جدول یپرداخت مقرری بیمه

مشروط به این که از سقف مدت استحقاق در آن  ،تواند در مراحل مختلفی وی متفاوت است و بیمه شده میحق بیمه

  بیکاری بهره مند گردد. یننماید در سنوات مختلف از مزایای بیمهجدول تجاوز 

  ؟کارگران فصلی به چه صورت می باشدکاری ی بیوضعیت بیمه .6

کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل » هیأت وزیران  24/12/78مورخ 21166/ 70037مصوبه « 1»به استناد بند 

  «.کار بیکار شوند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود

یا آکند، تسویه حساب  سازش و قرارداد اخراج گردد و با کارفرما حیناگر کارگری با قرارداد مدت موقت در  .7

  کاری می گردد ؟مشمول برقراری مقرری بیمه بی

قانون کار هیچکدام از طرفین قرارداد کار موقت )کارگر و کارفرما( به تنهایی حق فسخ قرارداد را ندارند و  25برابر ماده 

رما موضوع وحدت رویه اجرای بیمه بیکاری ، چنانچه کارگر و کارف 22/4/73مورخ  19422مطابق دستورالعمل شماره 

 .بیمه بیکاری خارج می شود دریافتشمول کارگر از رأسا مبادرت به سازش نمایند 

داشتن حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه  ،84اسفند  1مورخ 118739برابر تفاهم نامه مشترک  .8

. کارگران دائم و اثنای قرارداد یکسان تلقی می گردد یولی در برخی موارد این موضوع درمورد همهالزامیست 

ی کارشان در آخرین کارگاه کمتر از یکسال سابقهرارداد مدت موقت که آیا بر اساس این تفاهم نامه کارگران با ق

 شوند؟ی بیکار خارج میباشد از شمول بیمه

 



 مربوط به کارگرانی است که قرارداد موقت 
ً
داشتن حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه طبق تفاهم نامه مشترک صرفا

کند. کارگری که در حین قرارداد اخراج شده و یا قرارداد دائمی دارد صدق نمیایشان پایان یافته است و این مسئله در مورد 

 در خصوص این کارگران بر اساس ماده 
ً
 قانون بیمه بیکاری عمل خواهد شد.« 6»طبیعتا

  
ها و فعالیت های عمرانی که در پایان کار و یا اتمام کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائم مانند پروژه .9

 بخشی از آن به دلیل عدم نیاز، بیکار می شوند آیا مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردند؟

های ها، فعالیت، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائم )مانند پروژه118739تفاهم نامه مشترک « 1»به استناد بند 

گردند مشمول شرایط شی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار میعمرانی و نظایر آن( که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخ

  ی بیکاری نخواهند شد.بیمه

ی بیکاری اقدام کند؟ آیا در این تواند برای دریافت بیمهاگر کارگر بدون قرارداد مشغول به کار باشد، آیا می .10

 ی عدم نیاز از کارفرما ضروری است؟شرایط گرفتن نامه

و رفاه اجتماعی مراجعه کند  ی تعاون، کارتواند به ادارهی کارفرما نیست. کارگر میندارد نیازی به نامه اگر کارگر قرارداد کار

تکالیف قانونی زیرا بیمه نمودن کارگر از  ،و در مورد عدم بیمه کردن خود توسط کارفرما و نداشتن قرارداد کار شکایت نماید

 یهچه کارفرما از ارائارداد کار، چناندر صورت بیکاری در پایان قر  همچنینگیری توسط کارگر است. کارفرما و قابل پی

مطالبات  محلی کار در مراجع حل اختالف اداره از طریق طرح دادخواست تواندکارگر می ،ی عدم نیاز امتناع می کندنامه

 .أی مراجع حل اختالف کار استاز مزایای بیمه بیکاری منوط به ر مندی خود را پیگیری نماید. در موارد فوق بهره

 امکان استفاده از بیمه بیکاری نیست؟ ،ای باشدآیا اگر در پرداخت بیمه وقفه .11

 رعایت سایر شرایط قانون و، با صورت پشت سر هم پرداخت شده باشد به بیمه آخر سال یک  چنانچه

از ، اگر وقفه از طرف کارفرما باشد کارگر می تواند ری وجود ندارد و در غیر این صورت؛ مشکلی برای بیمه بیکامقررات

 .کندکارفرما شکایت 

 در ادارهدرخواست دریافت مقرری بیمه .12
ً
اگر کارگر در استان ی کار محل کار ارائه شود؟ ی بیکاری باید الزاما

کار ارائه ی ی بیکاری را در همان استان محل سکونتش به ادارهتواند درخواست بیمهدیگری ساکن باشد می

 کند؟

بیکاری را در استان محل اشتغال خود طی کند تا مقرری بیمه بیکاری برای  یکارگر باید در ابتدا روند عادی دریافت بیمه

و رفاه  ی کارخود به استان محل سکونت به ادارهی اند درخواستی برای انتقال پروندهتوبعد از آن می او لحاظ شود.



اش را به استان محل سکونت انتقال دهند و از آن به بعد حضور و غیابش در اداره تا پرونده تماعی محل اشتغال بدهداج

 .ار محل سکونتش ثبت شودی ک

توانند خود را از پوشش بیمه بیکاری خارج آیا کارگران واحدهای مجری طرح اصالح ساختار اقتصادی می .13

 نمایند؟

  فرمایان الزم االجرا است .خیر، مصوبات شورای عالی کار برای کارگران و کار 

درصورت عدم اجرای طرح و عدم پیشرفت فیزیکی مطابق با برنامه زمانی ارائه شده، چه اقدامی صورت  .14

  می گیرد؟

باشد. در غیر این صورت کارفرما موظف به اجرا و اتمام طرح و بازگشت به کار کارگران مشمول طرح تا پایان مهلت مقرر می

 خسارت های ناشی از اجرای طرح و صدور اجرائیه در خصوص وثایق اقدام خواهد گردید .نسبت به وصول همه 

روز  30شود نیز باید ظرف مدت ها اجرا میآیا کارگران واحدهایی که طرح اصالح ساختار اقتصادی در آن .15

  برای تشکیل پرونده به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند؟

روزه از طرف کارگر نمی باشد و کارفرما ملزم است لیست کارگران  30در اجرای طرح اصالح ساختار نیازی به رعایت مهلت 

مشمول طرح را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای معرفی به شعب تامین اجتماعی استان مربوطه تحویل 

  ر گرفتن بیمه بیکاری کارگران انجام پذیرد .دهد تا اقدامات الزم نسبت به تحت پوشش قرا

آیا پرداخت مابه التفاوت مقرری پرداختی و حقوق دریافتی کارگران از سوی کارفرما در طول مدت اجرای  .16

 طرح اصالح ساختار الزامی است؟

  وافقی صورت پذیرد.پرداخت مابه التفاوت، عیدی و پاداش از سوی کارفرما الزامی نیست ولی این امر می تواند به صورت ت

ی تکلیف کارگری که در حین دریافت مقرری بیمه بی کاری به منظور اصالح ساختار اقتصادی، سابقه بیمه .17

 گردد چیست؟او به پایان می رسد و به کار بازمی

  باشد. کارفرما موظف به بازگشت به کار وی و پرداخت حقـوق و مـزایای متعـلقه از تاریخ قطع مقرری بیمه بیکاری می

  وضعیت کارگران قراردادی در طول اجرای طرح اصالح ساختار اقتصادی چگونه است؟ .18

در ایام طرح تغییر ساختار و استفاده از مقرری بیمه بیکاری قرارداد کارگران به حالت تعلیق درآمده و تعهدات مندرج در 

اتمام طرح اصالح ساختار و شروع مجدد فعالیت، کارگران قرارداد کار و روابط قراردادی بین طرفین معلق می شود و بعد از 

 با حفظ سابقه کار قبل از تعلیق درقالب تداوم قرارداد کار منعقده ابقاء به کار می شوند .


